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BONDEZIROJ 32-a ESPERANTO-KONGRESO DE IFEF S=Sstsss=sfezalss=b Essssstassspiseeccossossssszsso 

Okaze de la venontaj Festoj, la 
estraro de ITALA FERVOJISTA ESPE 
RANTO-ASOCIO (I.F.E.A) kaj la re 
dakcio de "ITALA FERVOJISTO", var 
me bondeziras feliĉajn Kristnas- 
kon kaj prosperan Novjaron al ĉi 
uj Membroj kaj Sinpatiantoj de 
nia Asocio; korajn bondezirojn 
ankaŭ al la Estraro de la INTER- 
NACIA FERVOJISTA ESPERANTO-PEDE- 
RACIO (I.F.E.F.) kaj al la tuta 
Anaro kaj Legantaro el ĉiuj Lan- 
doj. 

COXUNIGATO DEL CASSIERE 
Anche per il 1981 le quote socia 
li sono cosi confermate: 
= associazione all'IFEA, IFE?, 
FEI ed UEA con abbonamento alla 
rivista "L'ESPERANTO-FEI": lire 
8.000 annue (6.500 per i giovani 
fino a 21 anni e per i familiari) 
= associazione solo all'IFFA ed 
IFEF (per quei Soci che pagano le 
quote alla FEI ed UEA direttamen- 
te o tramite i Gruppi F.sti loca- 
li: lire 3.000 annue. 
Si pregano vivamente i Soci che 
ancora non hanno pagato le quote 
per il 1979 e il 1980 e continua- 
no a ricevere i Bollettini, di 

   

  

s 
oppure di inviare avviso di disdet 
ta, per poterci regolare e non pa= 
gare per l'anno 1981. 
FERROVTERI ADERITE ALL'IFEA; VERSA- 
TE SUBITO LE AUOTE 19811 SOSTENTIB 
L'ESPERANTO E LE SUE ASSOCIAZIONI! 
Fer agevolare i versamenti si alle 
ga un bollettino di C/C Postale in 
testato: IFEA, Via Donato Creti,gI 
I-40128 BOLOGNA, N° 19333403. 

  

  

  

organizita de: 

FISAIO (Internagia Federacio de 
Societoj de Forma into) Intele- 
ktaj kaj Kulturaj 
B.S.S.O. (Nederlanda Sekcio de 
la Supredirita Federacio) 
F.E.R.N. (Fervojista Esperanti- 
sta Rondo Nederlanda) 
la 32-a I.F.E.F. - Kongreso oka 
zis de la 16-a ĝis la 22-a de 
Majo 1980-a en "AMERICA, kiu e- 
stas vilaĝo kie situas la rekre 
aciparko "HET MESRDAL", en la 
komunumo de Horst, en la nirin- 
da Kederlanda Regiono de Linbur 
go. 
Partoprenis en la Kongreso 290 
gekolegoj el 17 diversaj landoj. 

La sukcesa Kongreso estis tre 
interesa kaj fruktodona, ĉiufla 
nke; Flanke de la laboroj kiuj 
estis tre, tre bone vizitataj, 
ĉu flanke de la akceptoj (mirin 
da tiu de la Urbestro de Horst) 
kaj ĉu flanke de la amuzaĵoj ka 
j ekskursoj (tri ekskursoj per 
aŭtobusoj kaj ŝipe sur la rive- 
ro Rejno). 
Dum la solena malferno ĉeestis 
la Nederlanda Ministro por Tra- 
fiko Advocato D.BTUIJNXAN, kiu 
legis sian paroladon Esperant- 
lingve (la teksto estis disdona 
ta de la radio-televido kaj de 
la ĵurnaloj). Ankaŭ ĉiuj aŭtori 
tatuloj fervojaj, civilaj kaj ” 
sindikataj, salutis la kongreson 
Esperantlingve, inter kiuj la 
Urbestro de Horn, rersone. 
Tre interesaj kaj tre anuzaj la 
kursoj de arĵorieBoulton kaj 
ŝia prelego. Saze interesaj la 
Esperanto kantoj de Ranona van 
Dalsen. 
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Dun la unua plenkunsido, S-ino El 
friede Kruse kaj S-ro Wim L. van” 
Leeuwen (kiu ricevis de BSSO la 
arĝentan pinglon pro sia longjara 
laboro por la fervojista Esperan- 
to-Movado), eksiĝis kiel; respek- 
tive, Sekretaiino kaj Vic-Prezida 
nto. Pro siaj meritoj por I.F.E.F. 
ili estas numimitaj honoraj membr 
oj. (mi mem persone bonvenigis i- 
lin en la malgranda nombro de la 
"Honoraj Menbroj de IFEF"). 
la nova sekretario estas: S-ro 
Henning OLSEN el Danlando kaj la 
nova Vic-Prezidanto S-ro Fer EN- 
GEX el Norvegio. Aŭbaŭ estis elek 
titaj unuanime. li profitas por 
renovigi al novaj kaj malnovaj es 
traranoj miajn plej korajn gratulo 

jn. Germano GIMELLI 

51-a ITALA KONGRESO DE ESPERANTO 
Manfredonia Siponto 6 - 13 de sep 
tembro 1980-a. 

lla renkontiĝo de la fervojistoj 
(I.F.E.A.) okazis lunde la 8-an 
de septenbro en la hotelo"Apulia", 
“kune kun la katolikoj. 
la sekretario raportis pri la pa- 
sintaj 21-a I.F.E.S. (Internacia 
Fervojisto Esperanto-Skisemajno) 
en Plan Val Gardena,kaj pri la 32- 
a IFEF-Kongreso en Nederlando en 
la vilaĝo “Anerica", kie la lini- 
stro pri frasportoj ĉeestis kaj 
alparolis Esperante. 
Pro la manko de nultaj membroj oni 

decidis rekonfirmi la antaŭan es- 
traronpor la venontaj du jaroj 
1981-a kaj 1982-a. 
Pro la eksiĝo de D-ro Harchiori el 
Verona kiel reprezentanto de IFEA 
(kiel faka Asocio IEFXĉe lakonsilio 
de la Itala Esperanto Federacio, 
oni elektis D-ron Alberto lenabene 
el Romo.   

| Honora 4 

La venonta 33-a IFEF kongreso oka 
zos en Regensburg (F.R.Germanio) 
de la 15-a ĝis 21-a de majo 1981-a. 
Nia kolego Karl Pscheidt, el Regen 
sburg invitis al la kongreso kaj i 
substrekis la historion kaj la al- 
logaĵojn de la urbo. 
La 22-a I.F.E.S. okazos de la 7-a 
ĝis la 14-a de februaro en hotelo 
“Bellevue"- Bohinj (Lago de Bohinj) 
Slovenio - Jugoslavio. 

La 52-a Kongreso de Itala Esperanto 
Federacio, temo; "ESPERANTO-EŬROPO", 
en kies kadro okazos la Jara ren- 
kontiĝo de IFEA, estas antaŭvidita 
en Romo (19-24 septembro 1981-a). 
D-roj MENABENE kaj BROCCATELLI, kla 
rigis la kialon de tiu grava kon-” 
greso. 

la sekretario substrekis la centojw 
ĝa leteroj ricevitaj de naciaj kaj 
eksterlandaj Zesamideanoj de la tu 
ta mondo, okaze de la teruraeksplo 
do de la 2-a de aŭgusto en la Bolo 

| gna fervoja stacio. 

Estraro de or la du 
Jaroj 1981-a kaj EA 

bro: D-ro Ing Frof. BER- 
NARDINO LATTANZI di Monterubiaglio 
Prezidanto: D-ro fanlio GALLI-Roma 
Sekretario: Kav.p i Germano GI!EL- 

LI - Bologna 
Konsilantaro (Coritato Esercizio): 
- S-ro Franco GRAZIANI kasisto (B0) 
- "Giulio CATENA Bologna 
-Geom .Kav „Alfredo BASSENI- Trento 
- S-ro Cino CORSO Verona 
- D-ro Alberto ZENABERE Roma 
~ S-ro Spartaco TARLINDANO Venezia 
- Rag. Paolo BATTAGLIA Reggio C. 
Kontrolistoj: 
- S-ro Celso CORRADI - Genova 
= S-ro Renzo MANTOVAN - Venezia 
- S-ino Zirella MERIANI- Roma 

Anstataŭantoj: 
- Rag. Aldo FORIASCIO - Chiavari 
~ S-ro Antonino AIBANESE Reggio C. 
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Juĝantara Konitato: 
- D-ro Inĝ Ciordano AZZI COMO 
«B.T, Pascuale CECI Bologna 
- D-ro Inĝ.Prof. Bernardino LAT- 

TANZI ROMA 
Hembro en la Komitato de I.F.E.F. 
- P. I. Germano GIYELII Bologna 
Anstataŭanto D-ro Romano BOLOGXNE- 

SI Bologna 
lenbro en la Konsilantaro de IER 
- D-ro Alberto MENAS ENE Roma   

LITERATURA KONKURSO DE FERVOJISTOJ 

Internacia Fervojista Esperanto- 
Federacio (IFEF) havas ĉi jare in- 
teresan ideon: sub la nomo "La Ver 
da Relo" oni proklamis i 

Li teratvran Konkurson por 
originalaj kaj tradukitaj 
verkoj pri la fervojo. 

la konkurson rajtas partopreni 
ĉiu esperantisto kron la nenbroj 
de juĝkonisiono kaj de la Loka Kon 
gresa Konitato. 
la proklamado de premiitoj okazos 
solene dun la sekvontjara kongreso 
de IFEF (15a ĝis 2ta de majo 1981 
en Regensburg). 
Por la partopreno en la konkurso 
validas jenaj kondiĉoj: 

La tradukitaj verkoj neniam ape 
ris ie en presita formo. 
la poeziaĵoj ne enhavu pli ol 
kvinndek versojn. 
la prozaĵoj ne ampleksu pli ol 
4 paĝojn (£/to A 4, inicrlinio 2). 
Ĉiujn kontribuaĵojn necesas sendi 
en 4 ekzempleroj, ili estu klare 
tajpitaj. 
Ĉiu partoprenanto en la konkurso, 
rajtas prezenti po du verkojn en 
ĉiu branĉo: originala kaj tradu- 
kita poezio resp. 
originala kaj tradukita prozo. 
Por tradukaĵoj oni devas aldoni 
kopion de originalo. 

la konkursaĵoj devos atingi ĝis 
plej malfrue 31a de januaro 1981 
la sekretariinon de la juĝkomisi- 
ono; 

Elfriede Kruse, Wiener-Str. 121, 
D 60CO Frankfurt/:lain 70,FR Germa 
nio. 
La jam starigita juĝkomisiono (W. 
Brandeburg/Germanio, G.Gimelli jr/ 
Italio kaj G.Srediĉ/Jugoslavio) 
prijuĝos ĉiujn kortribuaĵojn kaj 
la plej bonaj estos publike pre- 
tentataj dum la sekvontjara IFEF- 
kongreso en Regensburg. 
la konkurso celas disvastigi la 
fervojan mondon en la Esperanta 
kulturo. 
La konata Esperanta eldonejo "la 
Literatura Foiro" deklaris prin 
cipan pretecon aperigi en libra 
formo la plej bonajn verkaĵojn en 
aparta fervojo antologio. Do, bele 
tristoj, profitu vian bonŝancon; 
helpu al IFEF disvolvi ankaŭ kultu 
ran aktivecon per nultnombra alsen 
do de viaj originalaj kaj traĉuki- 
taj verkoj pri la fervojo. 

  

KULTURA VIZITO AL BUDAPESTO 

laŭ la invito de Hungara Fervojista 
Sindicato (H?S) fine de junio 1980, 
kultura delegacio de D.L.F. Bologna 
(23 menbroj inter kiuj 10 Esperanti 
stoj gvidataj de D-ro Romano Bolo- 
gnesi), vizitis Budapeston. 
La Esperantista Delegacio krom la 
belegajn vidindaĵojn de la ĉefurbo, 
vizitis la oficejon de Hungara Espe 
ranto Asocio kaj ties librovendejon, 
kaj en la Fervojista Sporta Stadio- 
no vizitis la klubejon de Fervoji- 
sta Esperanta Klubo "Julio Baghj), 
kie la ĉefurbaj fervojistaj espe- 
rantistoj organizis eksterordina- 
ran vesperon. 
Riĉigis la progranon, ĉarza scene- 
to presentita ĉde niaj junolinoj pri 
la internacia lingvo-probleno. 
Tiun ĉi kunvenon partoprenis la kom 
pleta fervojista delegacio gvidata 
de S-ro Giulio Turrini kiu tre fa- 
vore opinias pri la utileco de Es- 
peranto en amikaj kaj fakaj kontak 
toj. 
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Okazis vizitado al uzinoj veturil- 
riparejoj "Landler"kaj " Eszaki". 
Dum la adiùa vespero en la Fervoj- 
ista Kulturcentro "Ferencvaros", 
kadre de la vespermanĝo, D-ro Akos 
Balàzs, estro de la Fako pri kultu 
raj, sportaj kaj libertempaj afero 
j ĉe la Hungara Fervojista Sindika 
to, en sia parolo enfazis ke mult- 
centjaraj kontaktoj kunligas la po 
polojn de Italio kaj Hungario. 
S-ro Turrini alte taksis la sukce- 
san kontakton inter la italaj kaj 
hungaraj fervojistoj-esperantistoj. 
S-ro Graziani parolis pri la fakaj 
spertoj, akiritaj pere de Esperan- 
to dun tiu vizito. 
  

ESPERANTISTO EL LA REGIONOJ FRAPI- 92.ŝĉ“iss?=seS=esSessssssstanssz= 
TAJ DE LA TERTREZO. sse=c=s=cetsrscrio 
Nia membro troviĝas jam ed la Suda 
parto de Italio (precize en la Po- 
tenca-Provinco) frapita de la teru 
ra tertremo de dimanĉo la 23-an de 
novembro 1980-a 
La samideano (kiu ne deziras esti 
nonata) gvidas sendependan grupon 
da vdontuloj kun ŝarĝaŭtoj per tu- 
ja agado favore de la frapitoj de 
la katastrofa tertremo. 
la grupo konsistas el pluraj ekipa 

ĵoj, inter kiuj maŝinoj por produ- 
kti elektran forton, nedikanentojn, 
nutraĵojn, vestojn kaj lantukojn; 
ĝin organizis la urbo Forli kaj a- 

gas en la komunumo de SAN FELE. 

  

2-0 INTEMACIA PERIOIISNA 
SSTERANTO_ SEI SBIA TO 

  

"I, PF. E. -8 stria 
7-a - 14-a de februaro 1981 en ho- 
telo "BELLEVUE" - Bohinj (Lago de 

Bdinj) Slovenio ~ Jugoslavio 

Adreso: Fervojista Esperanto Soci- 
eto - Vrazova 60 - Yu-52000 
Maribor - Jugoslavio 

Bankkonto: 30-2-0176 - Jugobanka 
Ljubljana - Fervojista 
Esperanto Societo dari 
bor. 

Hotelo kun sia dependejo disponi- 
gas ĉambrojn 2 kaj 3 litajn,ĉiujn 
kun duŝo. Prezo por la tuta resta 
do (kompleta pensiono) kun deviga 
asekuro estas: DI 220, ASch 1600, 
USA $ 125, Din 2500, aŭ egalvaloro. 

Kongresadreso 

33a IFEF-Kongreso 
=NJF  fiener Str. 121 
E } D.6000 Frankfurt/ 
i 3° Main 70 

AS Ai Kongresejo 
Kolpinghaus St .Erhard 
Adolph-Kolpingstr. 1 
D.8400 Regensburg 

IFEFOJ, FISAIC 

Regonnbura 
asa - zia de Majo 1881 

Kongreskotizoj 

Gis la 31a de Januaro 1981 (alveno 
de la nono) validas la sekvaj kon- 
greskotizoj en germanaj narkoj (Di): 
- IPEF-nembroj (fervojistoj, 

pensiuloj) DM 62, 
- fanilianoj kaj junuloj 

(nalpli ol 20 jaraj) Df 31,00 
- aliaj kongresanoj D4 75,00 
~= simpatiuloj (ili rice- 

vos kongresnaterialon) DM 20,00 

NEKROLOGO 

Giuseppina GAMBERINI BILLI - nia 
kara samideanino forlasis nin, la 
25-an de novembro en Bologna. 
Ŝi esperantiĝis dum la nalproksi- 
ma jaro 1952-a kaj instruis Espe- 
ranton dun pli ol 25 jaroj en Bo- 
logna kaj en la ĉirkaŭaĵoj. 
Ankaŭ internacie ŝi, kune kun la 
edzo, estas tre konata. Ili parto- 
prenis en pluraj internaciaj kon- 
gresoj de U.E.A. kaj de la fervo- 
jistoj kaj estas la plej konataj 
partoprenantoj de la naciaj kon- 
gresoj de Esperanto. 
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